Triagemethodieken op spoedgevallen
Manchester Triage Systeem
0 min. | 10min. | 60 min. | 120 min. | 240 min.


Aanmeldingsklacht → 52 stroomdiagrammen

Resuscitation | emergency | urgent | less urgent |
non-urgent



GEEN vitale parameters



Triage aan de hand van middelengebruik



België, Nederland, Duitsland, UK,...



Vitale parameters

Spanish Triage System
0 min. | 7 min. | 30 min. | 45 min. | 60 min.

Medical Emergency Triage and Treatment
Levensbedreigend | zeer urgent | urgent | standaard | niet-urgent



WEL vitale parameters



Urgentiecategorie = vitale parameters +



ABCDE-methode → volledige screening

abnormaliteiten + pijn



97 aanmeldingsklachten

FRench Emergency Nurses Classification Hospital
0 min. | 20 min. | 90 min. | 120 min. | 240 min.


WEL vitale parameters (GCS, HF, AH, BD, SaO2,
T°,…)



Triage a.d.h.v. klachten of vitale parameters

Swiss Emergency Triage
Jordy Janssen & Sofie Verlaak

Emergency Severity Index

0 min. | 20 min. | 120 min. | onbepaald


WEL vitale parameters (GCS, HF, cyanose, AH,
BD, SaO2, T° en glycemie)



Specifieke triagefiches volgens pathologie

1. Janssen, J. & Verlaak, S. (2019). Triagemethodieken op spoedgevallen. University College Leuven-Limburg: Leuven
2. Emojipedia. (2019). Emojipedia— Home of Emoji Meanings. Geraadpleegd op 15 mei 2019, van https://emojipedia.org/
3. Imgur. (2017). Europe. Geraadpleegd op 15 mei 2019, van https://imgur.com/gallery/y7VUz

Copenhagen Triage Algorithm
8-14 pnt. | 4-7 pnt. | 2-3 pnt. | 0 pnt. | geen pnt.


WEL vitale parameters (O2-therapie, SBD, HF, AH,
SaO2)



Eigen interpretatie van de triageverpleegkundige

Triagemethodieken op
spoedgevallen
Janssen Jordy & Verlaak Sofie
Probleemstelling
Spoedgevallendiensten krijgen – wereldwijd – op dagelijkse basis te maken met een hoge toestroom
van patiënten. Deze exponentiële patiëntenpopulatie wordt door hulpverleners opgevangen én verwerkt
door middel van verscheidene triagesystemen, maar bestaat er zoiets als een superieur triagesysteem?

Doelstelling & methode
Literatuurstudie met als doel verschillende triagesystemen met elkaar te vergelijken en te bepalen of er een superieur formeel

•

triagesysteem bestaat, dat universeel gebruikt kan worden op spoedgevallendiensten.
•

Databanken: Medline, PubMed, Trip en Google Scholar

•

Inclusiecriteria: gepubliceerd na 2009 (maximaal tien jaar), geschreven in de Engelse taal, artikel of tijdschrift en free full tekst.

Driedelig triagesysteem
‘Traffic Light System’

Verkeerslichtsysteem (informeel)
Drie niveaus (ROOD| AMBER | GROEN)

Emergency

Urgency

Non-urgency
Geen specifieke wachttijd, enkel kleurtoekenning

•
•

•

Triageniveau
1
2
3

•

Kleur
Rood
Amber
Groen

•

Europese triagesystemen

Manchester Triage System
Level
5
4
3
2
1



Level
1
2
3
4
5

(Christ et al., 2010)



Beperkte betrouwbaarheid (Rutschmann et al., 2017)
Tot 1997 in België; nog steeds in
Zwitserland
Swiss Emergency Triage Scale (SETS)

Triage op basis van discriminanten
(vitale parameters) én de aanmeldingsklacht

•

Level
1
2
3A
3B
4
5

•

Triagelevel
Dringlichkeitsstufe
Dringlichkeitsstufe
Dringlichkeitsstufe
Dringlichkeitsstufe



1
2
3
4

Wachttijd
Onmiddellijke behandeling
Behandeling binnen 20min.
Behandeling binnen 120min.
Onbepaald

Beschrijving
Acuut noodgeval
Noodgeval
Matig dringend noodgeval
Niet-dringend



Wachttijd
240 minuten
120 minuten
60 minuten
10 minuten
0 minuten

Kleur

(ESI)

Wachttijd/beschrijving
0 minuten
10 minuten
>1 middel voor diagnose
Eén middel voor diagnose
Geen middelen nodig

Benaming
Resuscitation
Emergency
Urgent
Less urgent
Non-urgent

Wachttijd
0 minuten
20 minuten

(FRENCH)

Kleur

60– tot 90 minuten
120 minuten
240 minuten

Medical Emergency Triage and Treatment System
Level
1
2
3
4
5



(MTS)

FRench Emergency Nurses Classification in Hospital

Vierdelig triagesysteem
•

Benaming
Niet-urgent
Standaard
Urgent
Zeer urgent
Onmiddellijk

Emergency Severity Index

Beschrijving
Emergency
Urgent
Non-urgent

Onvoldoende betrouwbaarheid

•

Vijfdelig triagesysteem

Benaming
Levensbedreigend
Zeer urgent
Urgent
Standaard
Niet-urgent

(METTS)

Kleur

Andorran Model of Triage - Sistema Español de Triaje (MAT-SET)

Vooral ondertriage in D1 en D2

Level
1
2
3
4
5

Benaming
Resuscitatie
Spoedgeval
Urgent
Minder urgent
Niet-urgent

Wachttijd
0 minuten
7 minuten
30 minuten
45 minuten
60 minuten

Kleur

Conclusie
Gebruik maken van formele triagesystemen blijkt een noodzaak te zijn is de alsmaar toenemende spoedgevallenpopulatie van
tegenwoordig. Het ‘beste’

triagesysteem blijkt niet te bestaan, aangezien er geen internationaal geïmplementeerd triagesysteem

bestaat dat in elk ziekenhuis ter wereld gebruikt kan worden. Het ontwikkelen van een eenduidig wereldwijd triagesysteem zal zich hoe
dan ook ooit opdringen.

Bronnen:
1. Aacharya, R.P., Gastmans, C., & Denier, Y. (2011). Emergency department triage: an ethical analysis. BMC Emergency Medicine, 11(16), 1-13. doi:10.1186/1471-227X-11-16
2. Christ, M., Grossmann, F., Winter, D., Bingisser, R., & Platz, E. (2010). Modern triage in the emergency department. Deutsches Ärzteblatt International, 107(50), 892–898. doi: 10.3238/arztebl.2010.0892
3. Gräff, I., Goldschmidt, B., Glien, P., Dolscheid-Pommerich, R.C., Fimmers, R., & Grigutsch, D. (2017). Validity of the Manchester Triage System in patients with sepsis presenting at the ED: a ﬁrst assessment. Emergency Medicine Journal, 34, 212–218. doi: 10.1136/emermed-2015-205309
4. Nordberg, M., Lethvall, S., & Castrén, M. (2010). The validity of the triage system ADAPT. Scandinavian Journal of trauma, resuscitation & emergency medic ine, 18(1), 36. doi: doi:10.1186/1757-7241-18-S1-P36
5. Soler, W., Gómez-Muñoz, M., Bragulat, E., & Álvarez, A. (2010). El triaje: herramienta fundamental en urgencias y emergencias (Triage: a key tool in emergency care). Anales del Sistema Sanitario de Navarra, 33(1). 55-68.
6. Storm-Versloot, M.N., Ubbink, D.T., Kappelhof, J., & Luitse, J.S. (2011). Comparison of an informally structured triage system, the emergency severity index, and the manchester triage system to distinguish patient priority in the emergency department. Academic Emergency Medicine, 18(8), 822–829.
doi: 10.1111/j.1553-2712.2011.01122.x

Malnutritie op intensieve zorgen
Na verblijf van 48uur op IZ vergroot de kans op het ontwikkelen van malnutritie
Weinig aandacht en kennis in de praktijk




Kritiek zieke patiënt op IZ

Energiebehoefte

Malnutritie

Verandering van lichaamssamenstelling

 Ondervoeding

Minimale energiebehoefte berekenen met het

 Verlies van vetmassa

 Tot 50% van gehospitaliseerde patiënten

gewicht, lengte en leeftijd van de patiënt

 Verlies van spiermassa

 Na 48h kans op malnutritie

Oorzaken:

Voedingstoestand screenen niet zo

• Gebrekkige voedselinname

eenvoudig:

• Langdurige immobilisatie
• Stressreacties

FFMI

+ Klinische
inschatting

Sarcopenie:
• Spieratrofie bij ouderen
• Gelijkaardig proces bij kritiek zieke patiënt

Soorten voeding en weg

 Geen goede screeningstool voor op IZ

Wanneer voeding starten?

Oraal:

Enteraal:

• Bij voorkeur

• Vroege toediening vermijden

• Structuur en functie GI-stelsel behouden

• Lage dosis beginnen

• Vaak niet mogelijk op IZ

• Na 5 dagen hoogste dosis bereikt

Enteraal:

Parenteraal:

• Te verkiezen boven parenterale voeding

• 7 dagen wachten op voorwaarde geen

• Structuur en functie GI-stelsel behouden
• Goedkoper dan parenterale voeding

malnutritie aanwezig
• Bij risico op malnutritie en bij malnutritie
zo snel mogelijk starten

Parenteraal:
•

Verhoogd risico op complicaties (infectie)

•

Complexer dan oraal en enteraal

Malnutritie in de praktijk
Uit een vragenlijst met 26 participanten is gebleken:
• Dat de voedingstoestand door alle participanten als onderdeel van de behandeling gezien
•

69% staat open voor bijscholing i.v.m. malnutritie

•

76% heeft geen idee hoe malnutritie op de dienst wordt opgespoord

•

8 % vindt de verpleegkundige de sleutelfiguur voor de voedingstoestand

Welke screeningstools worden op de dienst gebruikt om de voedingstoestand van
de patient na te gaan ?

NRS

MUST

Ik heb geen idee

Andere

De voedingstoestand dient in eerste instantie opgevogld te worden door...

De verpleegkundige

Auteurs:
Deweer Charlotte, Verbiest Sara & Verstuyf Tom

De arts

De dietist

Gezamenlijk

Waarom?!
❖
❖
❖

Awouters Lene, De Freine Arnaud,
De Wispelaere Janneman

❖
❖
❖

Onderzoeksvraag
Wat is het effect van educatieve programma’s op
postoperatieve complicaties bij patiënten met een
geplande cardiochirurgie?

❖

Beter voorbereid op wat gaat
komen.
Minder pre- en postoperatieve
angst.
Minder postoperatieve
complicaties.
Gedaalde nood aan mechanische
ventilatie.
Minder lange ziekenhuisopname.
Lagere gezondheidskosten voor
patiënt en instelling.
Minder psychologische klachten bij
familie.

Inleiding

Methode
Literatuurstudie (28 artikels)
Zoekstrategie artikels:
❖
Databanken: Science Direct,
GoogleScholar, Pubmed, PMC en Limo
❖
Sneeuwbalmethode
❖
Bevraging verpleegkundigen van een cardiale
afdeling van twee verschillende
ziekenhuizen.
❖
❖

Het ondergaan van cardiale chirurgie kan verschillende
complicaties als gevolg hebben. Als patiënten onvoldoende
geïnformeerd worden, is er een groter risico op achteruitgang
of verandering van de fysieke of mentale gezondheid. Hierdoor
is educatie een essentieel onderdeel van de totaalzorg.

Resultaten
❖

Doelstelling
❖
❖
❖
❖

Achterhalen of educatie een invloed heeft op
postoperatieve complicaties na een geplande
cardiochirurgie.
Op welke manier deze educatie het beste
gegeven kan worden.
Wanneer er educatie gegeven moet worden.
Bovenstaande bevindingen terugkoppelen
aan
verpleegkundigen
en
andere
hulpverleners.

❖

❖

❖
❖

Discussie
❖
❖
❖

❖

Er werden geen strategieën besproken om
educatie te geven.
De literatuur stelt voor om patiënten lang op
voorhand op te vangen maar dit is niet altijd
mogelijk in de praktijk.
Er wordt aangeraden om een kwantitatief
onderzoek te voeren om de relatie aan te
tonen tussen educatieve ingrepen en een
betere outcome.
Er zijn slechts twee cardiochirurgische
afdelingen gecontacteerd. De bevindingen uit
de praktijk zijn dus niet representatief voor
andere ziekenhuizen.

Conclusie
Na deze literatuurstudie kan er geconcludeerd worden
dat educatie een positief effect heeft op postoperatieve
complicaties
na
geplande
cardiochirurgie.
Een
geïndividualiseerde benadering wordt verkozen boven
een gestandaardiseerde benadering. Verder is het
belangrijk om duidelijke informatie te geven. Het geven
van educatie moet doorheen het hele proces lopen en
mag niet stoppen na het ontslag. Tot slot is het
belangrijk om educatie op een multidisciplinair niveau
aan te pakken.

Preoperatieve educatie:
❖
Minder pre- en postoperatieve angst.
❖
Minder postoperatieve complicaties.
Perioperatieve educatie:
❖
Aandacht voor de familie.
❖
Beantwoorden van vragen in functie van de nood van de
patiënt.
Postoperatieve educatie.
❖
Betere aanpassing van levensstijl.
❖
Betere opvolging door telefonisch contact.
De manier van educeren bij de gecontacteerde
ziekenhuizen komt grotendeels overeen maar kleine
verschillen zijn merkbaar.
Een geïndividualiseerde benadering krijgt voordeel over een
gestandaardiseerde aanpak.

Aanbevelingen
❖Veertien dagen voor de ingreep een overleg
plannen tussen patiënten en verpleegkundigen
en/of arts.
❖Een verpleegkundige opleiden om op een
correcte en duidelijke manier educatie te
geven omtrent cardiochirurgie.
❖Educatie op een geïndividualiseerde manier
geven (huidige aandoening/risicofactoren) in
een ruimte waar voldoende privacy is.
❖Verschillende media gebruiken om educatie te
verlenen met oog op optimaal effect.
❖Preoperatief een bezoek brengen aan de
intensieve zorgen afdeling waar de patiënten
opgenomen zullen worden.
❖Patiënten postoperatief blijven opvolgen
(telefonisch en face-to-face).
❖De familie betrekken in het gehele proces.

(Bidar et al., 2013; Borzou et al., 2013; Chen et al., 2018; Crudeli et al., 2015; Cypress, 2013;
Danker et al., 2011; Elliott et al., 2014; Elmahrouk et al., 2018; El-Thouky et al., 2017;
Fredericks et al., 2009; Ghisi et al., 2014; Gutermann, 2017; Jorstad et al., 2013; Kalogianni
et al., 2015; Lai et al., 2016; Martin et al., 2012; Meijnaar-Siebel & Van der Schaaf, 2016;
Shakouri et al., 2015; Shojaei et al., 2016; Smith et al., 2018; Van den Brink & Lindsen, 2016;
Weibel et al., 2014; Yaraghchi et al., 2012; Zhang et al., 2011)

Methoden ter preventie
heropnames van de
oudere traumapatiënt op
de spoed onder de loep.

Haesen Anneleen en Poot Anne-Marie.

Inleiding:

Praktijk:

Het aantal mensen ouder dan 65 jaar zal nog sterk
toenemen tot 20401¹. Dit heeft natuurlijk een impact op
ons gezondheidszorgsysteem.
Om
dit gezondheidssysteem te ontlasten is het belangrijk om
het aantal heropnames van de oudere patiënten op de
spoedgevallendienst tot een minimum te herleiden.
Hiertoe zijn reeds verschillende methoden en interventies
ontwikkeld.

In de huidige setting zien we dat oudere patiënten die
worden ingeschreven voor de discipline traumatologie,
neus-keel-oor, oftalmologie, reconstructieve heelkunde en
tandheelkunde vaak naar huis toe worden ontslagen. Dit
gebeurt bijna steeds zonder evaluatie door het GST-team
of dit praktisch wel mogelijk is voor de patiënt en/of zijn
familie.
discipline

aantal patiënten (≥ 65 jaar)
tijdens de observatieperiode

aantal
ontslagen naar
huis

Ontslag
naar RVT

TRH

35

17

2

CON

1

1

0

Methode:

NKO

9

9

0

OFT

6

6

0

Via een literatuurstudie werd een systematische analyse
uitgevoerd naar de reeds ontwikkelde methoden en
interventies.
Binnen ons eindwerk
hebben we bijzondere aandacht besteed aan het
URGENT project ontwikkeld in UZ Leuven.
Er zijn persoonlijke gesprekken geweest met GSTverpleegkundigen over de huidige gang van zaken op de
spoedgevallendienst van UZ Leuven. Daarnaast zijn
vaste nachtverpleegkundigen van de
spoedgevallendienst te UZ Leuven bevraagd naar
ervaringen betreffende het ontslagbeleid bij oudere
(trauma) patiënten.
Tot
slot is er een analyse uitgevoerd van verzamelde
gegevens via het elektronisch patientendossier tijdens
een observatieperiode van één week op de
spoedgevallendienst van UZ Leuven.

RHK

1

1

0

totaal

52

36

2

Conclusie:
Om een reductie te verkrijgen in het aantal
heropnames van de oudere (trauma)patiënt op de
spoedgevallendienst is een consequent ontslag
noodzakelijk. Een goede screening, gevolgd door een
assessment en betrouwbare ontslaginstructies naar
patiënt, omgeving en eerstelijnszorg zijn hierbij zeer
belangrijk. Het URGENT-project is een veelomvattend
zorgmodel van de spoedgevallendienst in UZ Leuven
om de complexe zorgcomplexiteit van de oudere
patiënt te meten, maar is nog te pril om te kunnen
besluiten dat het aantal heropnames hiermee daalt.
De oudere traumapatiënt wordt in de huidige werking
van het URGENT-project echter vaak over het hoofd
gezien. Om toch op onze onderzoeksvraag te
antwoorden wordt als aanbeveling een aanpassing
van het URGENT-project voorgesteld alsook
regelmatige infomomenten voor (huis)artsen en
verpleegkundigen. Verder onderzoek is noodzakelijk
om het effect van deze aanbevelingen te
onderzoeken.

Het URGENT-project is een initiatief van de dienst geriatrie en de spoedgevallendienst van UZ Leuven in samenwerking met de
eerstelijnszorg.Concreet is er nu op elke weekdag een geriatrisch verpleegkundige aanwezig op spoed om 70-plussers te screenen en uitgebreid te
evalueren indien nodig. Als er tijdens de screening sprake is van een geriatrisch risicoprofiel, dan wordt de patiënt met een uitgebreide evaluatie
verder in kaart gebracht op verpleegkundig, medisch, functioneel, mentaal én sociaal vlak. Op basis van de medische beoordeling van de arts en de
adviezen van de geriatrische verpleegkundige, wordt in overleg met alle zorgverleners de beste oriëntatie voor de patiënt bepaald. Als de risicopatiënt
naar huis kan, wordt een kosteloos huisbezoek door een casemanager uit de eerste lijn aangeraden voor verdere opvolging en ondersteuning².

1) Statbel. (2018). Structuur van de bevolking. Bevolking naar geslacht en leeftijdsgroep – België, laatste jaar. Geraadpleegd op 29
februari 2019 https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking#panel-13" \t "_top
2) Devriendt, E., Heeren, P., Fieuws, S., Wellens, N.I.H., Deschodt, M., Flamaing, J., et.al. (2018). Unplanned Readmission prevention
by Geriatric Emergency Network for Transitional care (URGENT): protocol of a prospective single centre quasi-experimental study.
BMC Geriatrics, 18, 244.

Wereldwijd zijn ernstige trauma’s de belangrijkste oorzaak van mortaliteit
en morbiditeit (KCE, 2017). Een ISS score wordt gebruikt om een ernstig
trauma te definiëren. Een ISS hoger dan 16 is een patiënt met een ernstig
trauma. Deze trauma’s worden behandeld in een level 1 ziekenhuis.

2

Specifieke letsels
-

-

-

ISS > 15
Tekenen van letsel in thorax,
abdomen of proximaal van de
elleboog of knie
Twee of meerdere fracturen van
lange beenderen
Amputatie proximaal van enkel of
pols
Abnormaliteiten of misvormingen in
thoraxregio

-

Pelvisfractuur, instabiel bekken
Pupilverschil
Bloedverlies langs neus, oren of
mond
Paralyse
Neurologische uitval ≥ 1 lidmaat
Open schedelfractuur

3

Mechanisme van het ongeval
-

1

Vitale parameters
-

Systolische bloeddruk
< 90 mmHg
GCS < 13
Ademhalingsfrequentie
< 10 of > 29
SpO2 < 90 %
RTS < 11

Prehospitale
traumatriage
in België

-

4

Criteria voor een
hoogenergetisch trauma
o Verkeersongeval
>65 km/u
o Vervormingen voertuig
o Overleden passagier
o Algemeen beeld
ongeval
o Overkop gaan van het
voertuig
Val van ≥ 5 m of ≥ 3 keer
lichaamslengte
Aanrijding auto-voetganger of
auto-fiets

Buikgevoel van de hulpverlener
-

Heeft de patiënt nood aan een
behandeling in een level 1
ziekenhuis?

Besluit
Er is geen eenduidige definitie
om een ernstig trauma te
beschrijven. Voor ons land is
er nog heel wat onderzoek
nodig om dit prehospitaal
trauma triagesysteem op punt
te stellen. Dit systeem is
enkel van toepassing op
patiënten ouder dan 16 en
jonger dan 65 jaar.

Yentl Schoofs | Lotte Vangenechten

Bronnen
Farfan-Portet M.I., Dubois C., Mistiaen P., Stordeur S.,
Van Den Heede K. (2017).
Synthese: naar een geïntegreerd system voor de
behandeling van ernstige trauma’s.
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg,
rapport 281As, 4-36.

De midline katheter:

Een waardig alternatief voor centrale
katheters om kathetersepsis te voorkomen op
kritieke diensten?
Indicaties
Introductie
CLASBI is een veel voorkomend fenomeen op
kritieke diensten. Een belangrijke risicofactor

• Echobegeleiding bij patiënten met
moeilijke vaatacces
• IV therapie in thuissetting of chronische
zorg1

is het te lang ter plaatse houden van centraal
veneuze katheters of een laagdrempelige
keuze tot plaatsing.

Tegenindicaties
• Plaatsing voor bloedname
• IV vloeistoffen met extreme pH (< 5 of > 9)
• Therapie voorzien langer dan 4 weken
• Toediening van 2 of meer onverenigbare
producten (single lumen)2

Mogelijke complicaties bij
midline katheter
• Trombose
• Flebitis

Midline katheter is een perifere katheter.
Is deplaatsing dan ook een B1-handeling?

• Infiltratie
• Accidentele verwijdering
Het aantal katheter gerelateerde complica-

Midline katheter wordt geplaatst onder echobegeleiding; hiervoor is speciale oplei-

ties zoals CLABSI ligt hoger bij de centraal

ding vereist

veneuze katheter dan bij de midline katheter.

• Inzicht i.v.m. vene-assessment en afwegen (tegen)indicaties

Hoewel de midline kathter meer mechanische

• Theorie i.v.m. anatomische structuren en principes echo

complicaties zoals accidentele verwijdering

• Praktijkstage i.v.m. gebruik echo en prikken onder echobegeleiding, steriel aankle-

teweegbrengt, zal het gebruik hiervan resul-

den en steriel uitvoeren van de procedure
• Opvolging en evaluatie van de katheter

teren in een lagere prevalentie van levensbedreigende complicaties.

Conclusie
We kunnen besluiten dat de midline katheter een waardig alternatief biedt. Deze geeft duidelijk minder complicatie. Een duidelijke reductie
van zowel het risico als de prevalentie van CLABSI werd aangetoond. Het is nodig om opleiding en opvolging van gespecialiseerde
verpleegkundigen verder te ontwikkelen4.

Frooninckx Natasja | Garbe Cheyene | Van Hemelryck Bart | Zeng Yan
Moureau, N., Chopra, V. (2016). Indications for Peripheral, Midline, and Central Catheters: Summary of the Michigan Appropriateness Guide for Intravenous Catheters Recommendations. JAVA,
21(3), 140-149.
2
Goossens, L., Boecxstaens, V., Coppens, S., Cosaert, K., Detailleur, S., Fourneau, L., et al. (2018). Intraveneuze kathteters: praktijkgids voor een kwaliteitsvolle en multiprofessionele aanpak.
Leuven: Acco.
3
Musthaq, A., Navalkele, B., Kaur, M., Krishna, A., Saleem, A., Rana, N., et al. (2018). Comparison of complications in midline versus central venous catheters: Are midlines safer than central
venous lines?. American Journal of Infection Control, 46, 788-792.
4
Ver Elst , T. (sd). Midline katheter. Opgeroepen op mei 21, 2019, van weebly: https://wecaretogether.weebly.com/
1

SEPSIS en de verpleegkundige
implicaties in de praktijk
Amter Lies, Taels Amber en Verbreyt Hanne
Departement Gezondheid & Welzijn, 2018 - 2019

PROBLEEMSTELLING
SEPSIS is wereldwijd een belangrijke OORZAAK VAN MORTALITEIT
VROEGTIJDIGE DETECTIE staat centraal in het reduceren van de mortaliteit.
HUIDIGE SITUATIE: nog veel discussie omtrent de wijze van detectie...

ALARMTEKENS

SCREENINGTOOLS

•

Enorm tijdrovend

•

•

Weinig specifiek /
sensitief

•

•

•

Laattijdig alarm (reeds
orgaandysfunctie)

Afwezigheid gouden
standaard

VOORBEELDEN:
SOFA, SIRS, qSOFA, MEWS,
NEWS,…

VERPLEEGKUNDIGE
ACTIES

T° > 38,5 °C

SBP < 100mmHg
(vasopressienood)

•

GCS ≤ 12

•

Lactaat > 2 mmol/l

•

CRP-stijging

•

AH freq. > 20x/min

•

WBC-stijging

•

Oligurie

•

Parameters continu ter
beschikking op intensieve
zorgen !

•

BEDSIDE NURSING stelt
hulpverleners in staat snel
veranderingen op te
sporen

•

Klinisch redeneren /
observeren behoort tot
dagelijkse routine

VOORWAARDE:
Adequate kennis van
verpleegkundige(n)

AANBEVELINGEN

•

Continue bijscholing van verpleegkundig personeel
(educatie, workshops, e-learning e.a.)

•

Implementatie sepsis protocol met vooraf gedefinieerde
verpleegkundige interventies om autonomie en snelheid
te verbeteren

CONCLUSIE
Uit onderzoek blijkt dat er een aantal belangrijke
tekortkomingen
zijn
betreffende
de
bestaande
screeningsinstrumenten. Er kan echter gesuggereerd
worden dat het regelmatig gebruik en/of tijdig
(her)evalueren van klinische parameters en labowaarden
op intensieve zorgen een grotere meerwaarde vormt voor
verpleegkundigen.
REFERENTIES:

•
•
•

McCaffery, M., Onikoyi, O., Rodrigopulle, D., Syed, A., Jones, S., Mansfield, L. & Krishna, M.G. (2016). Sepsis-Review of Screening for Sepsis by Nursing, Nurse Driven Sepsis Protocols
and Development of Sepsis Hospital Policy/Protocols. Nursing and Palliative care. doi: 10.15761/NPC.1000109
Nucera, G., Esposito, A., Tagliani, N., Baticos, C.J., & Marino, P. (2018). Physicians’ and nurses’ knowledge and attitudes in management of sepsis: An Italian study. Journal of Health
and Social Sciences, 13-26. doi: 10.19204/2018/phys2.
Goulden, R., Hoyle, M-C., Monis, J. Railton, D., Riley, V., Martin, P., … Nsutebu, E. (2018). qSOFA, SIRS and NEWS for predicting inhospital mortality and ICU admission in emergency
admissions treated as sepsis. Emerg Med J. 35, 345-349. doi:10.1136/emermed-2017-207120

Stress Op Spoedgevallen
Sarah Defrère, Natasja Favoreel & Hanne Mommens (UCLL)
Preventiemaatregelen

Critical incident

CISD
Acute stress reactie

• Critical incident stress debriefing

• Normale reactie
• < 72 uur na een traumatische gebeurtenis
• Symptomen: fysieke reactie, distress, verstoorde slaap, irritatie en zich
sociaal terugtrekken

• Gestructureerde debriefing

CISM
• Critical incident stress management

Acuut stress
syndroom

• Aanhoudende acute stress reactie

• Crisis interventieprogramma

• 72 uur – 1 maand na een traumatische gebeurtenis

Copingstragegieën

• 50% evolueert naar PTSS

• Cynisme
• Vermijding

Posttraumatische
stressstoornis

•

> 6 maanden na een traumatische gebeurtenis

• Typische symptomen: herbeleving, dromen, dissociatieve reacties,
angst, cognitie- en stemmingsschommeling

• Probleemgericht
• Emotioneelgericht

Andere maatregelen
• Defusing
• Early intervention
• Psychological first aid

Burn-out

• Cognitive-behavioural therapy
• Verschil ervaren tussen wie ze zijn en wat ze doen

• Downtime

• Symptomen: emotionele uitputting, depersonalisatie en gebrek aan
persoonlijke prestatie

CONCLUSIE
Op basis van de resultaten uit de literatuurstudie kan er besloten worden dat de definiëring over wat een critical incident inhoudt niet eenduidig wordt beschreven. Hierdoor kan de precieze impact van critical incidents op hulpverleners niet correct in kaart
gebracht worden. De effectiviteit van deze en de andere besproken maatregelen met als doel het welbevinden van de hulpverleners te verbeteren moet zeker nog verder onderzocht worden. Dit specifiek voor de gebruikte populatie: hulpverleners prehospitaal en op de dienst spoedgevallen.

Referenties: (Adrianssens, De Gucht & Maes, 2012; Adrianssens, De Gucht & Maes, 2015; American Association of nurse anesthetists (AANA), z.j; Clark, Polivka, Zwart & Sanders, 2018; Crijns, 2018; Magyar & Theophilos, 2010)

Temperatuurmanagement na TBI
Kristien Nijssen – Sofie Van Ballaer – Chelsey Vercalsteren
Achtergrond
Een Traumatic Brain Injury is wereldwijd een veel
voorkomende oorzaak van mortaliteit en blijvende
invaliditeit.

TO COOL OR NOT TO COOL?

Het neuroprotectief aspect
van therapeutische
hypothermie wordt recent in twijfel getrokken.

→ als laatste redmiddel ICP > 22 mmhg
→ als behandeling bij van T > 38,5 °C

Klinische
evidentie
en
richtlijnen
rondom
temperatuurmanagement op intensieve zorgen bij
volwassen patiënten met een traumatisch hersenletsel
met als uitkomst een betere neurologische functie en
een daling van mortaliteit.

Resultaten

•

•

Focus binnen temperatuurmanagement bij een TBI
→ het vermijden van koorts
→ het behouden van normothermie

Variaties in lichaamstemperatuur zouden een effect
hebben op de neurologische outcome na een
traumatisch hersenletsel.

Vraagstelling

•

Conclusie

Tegenstrijdige resultaten betreffende mortaliteit & neurologische
outcome weergegeven a.d.h.v. de Glasgow outcome scale.
Richtlijnen omtrent matige koeling (T° 30°C- 35°C):
•
Snelle inductie : < 2,5u
•
Behoud : min. 48u
•
Trage opwarming : 0,1-0,2°C/u
Alle studies eensgezind: koorts vermijden.

Praktijkgerichte aandachtspunten
→ Inductie : shivering
→ Behoud: verminderde immuniteit en GI motiliteit
→ Opwarming : reboud ICP stijging
• Metabolisme ↓
• CO2 productie ↓
• minuutvolume verlagen
• Hartfrequentie ↓ -> HD ↓
• 02 behoefte ↓
• Verhoogd risico op fibrillatie

• perfusie lever ↓
• secretie gal ↓
• excretie van medicatie ↓
• MED -> verlengde werking
•
•
•
•

02 verbruik ↓
Cerebrale bloedflow ↓
ICP daling
secundaire schade ↓

Referenties: Andrews et al., (2015); Carney et al., (2016); Chiu &
Hindson (2017); Cooper et al., (2018); Madden & Devon (2015);
Meyfroidt (2015); Saigal et al., (2015); Watson et al., (2018).

Vroegtijdige passieve mobilisatie
Auteurs: Jacobs, A., Rijks, T., & Roggen, E.

Achtergrond
Hoewel er een stijging is van de wetenschappelijk literatuur
omtrent de voordelen van het vroegtijdig mobiliseren van
patiënten op korte en lange termijn, wordt vroegtijdige
mobilisatie nog te weinig toegepast op grote schaal.
Na de acute ziekte periode treden vaak een aantal
complicaties op, deze mede ten gevolge van langdurige
immobilisatie. Langdurige immobilisatie is één van de
belangrijkste problemen die leiden tot het voorkomen van
Intensive Care Unit Aqcuired Weakness. Dit laatst genoemde
fenomeen wordt rechtstreeks geassocieerd met een hogere
mortaliteit en verblijfduur op intensieve zorgen.

Resultaten

Start met
vroegtijdig
mobiliseren tussen
dag 2 en dag 5 na
opname op
intensieve zorgen

Gevolg

Voor de uitwerking van de literatuurstudie werden 21
wetenschappelijke artikels geïncludeerd op basis van
inclusie -en exclusie criteria. Verder werd een vragenlijst
afgenomen bij verpleegkundigen werkzaam op een
intensieve zorgen afdeling in Vlaanderen en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Tot slot werd een interview
afgenomen bij een kinesitherapeut werkzaam binnen het
UZ Leuven, Campus Gasthuisberg.

Tijdstip

 Vroegtijdig passief mobiliseren is veilig.

Langdurige immobilisatie
geeft aanleiding tot:

Positieve effecten:


Methode

 Vroegtijdig passief mobiliseren heeft verschillende
positieve effecten op patiënten binnen intensieve zorgen.

 Afname van de
spiermassa
 Verlies van dagelijkse
functionaliteit
 Ontwikkeling Intensive
Care Unit Acquired
Weakness

Doel van de studie
Het doel van deze literatuurstudie is het effect beschrijven
van vroegtijdige passieve mobilisatie op de mortaliteit en
verblijfsduur op intensieve zorgen bij post operatief
mechanisch geventileerde patiënten door middel van een
invasieve beademingsmethode.

Besluit






Indirecte positieve invloed
op de mortaliteit
Verblijfsduur binnen
intensieve zorgen neemt af
Duur mechanische ventilatie
neemt af
Minder afname spiermassa
Preventie Intensive Care
Unit Acquired Weakness

 Voor de uitvoering van vroegtijdige passieve mobilisatie
wordt aanbevolen gebruik te maken van:
1. De Cyclo-ergometer
2. De Sara Combilizer®
3. Neuromusculaire elektrische stimulatie
4. Hulpmiddelen voor de uitvoering van laterale
Waarom?
transfers

 Toepassing in de praktijk ophogen door:
1. Aanwezigheid
kinesitherapeuten
2. Sensibilisatie bij
Veiligheid
verpleegkundigen
3. Goede communicatie
binnen het
Vroegtijdig
mobiliseren is veilig:
multidisciplinaire team
4. Ontwikkeling en gebruik
 Minimale incidentie
van mobilisatieprotocol
van adverse
events
 Verder onderzoek is noodzakelijk
 Goede screening
noodzakelijk
naar passieve vroegtijdige mobilisatie
bij:
1. Patiënten met continue
veneuze hemodialyse
2. Patiënten met extra
corporele membraan
oxygenatie

Delierpreventie op ICU
Céline De Greef & Tom Vervoort

Give “M.O.R.E.” to the patient
M- Music muziek in zijn/haar smaak
O- Opening blinds Open gordijnen, maak licht
R- Reorientation oriënteer in plaats en tijd
E- Ears, eyes voorzie nachtrust en oordopjes

C - Choice of analgesia

D - Delirium Prevention

Opiaten induceren delier, probeer indien nodig het gebruik
te beperken met adjuvante medicatie (Devlin, et al., 2018).
Ook benzodiazepines zijn te vermijden omdat ze de kans op
delier significant verhogen.

Regelmatige screening van delier is onontbeerlijk. Van de vijf gevalideerde
screeningtools in de DSM-5 geven CAM-ICU en ICDSC de beste resultaten.
Verpleegkundige interventies staan centraal in de preventie van Delier.

Wees waakzaam bij analgeticagebruik

Evalueer genoeg en gericht. Gebruik CAM-ICU of
ICDSC. Give “M.O.R.E”

B - Breathing

E - Early Mobility

De kans op delier is volgens Rivosecchi (2016)
2,09 keer hoger bij mechanisch geventileerde
patiënten. Smith en Grami (2017) spreken zelfs
van 3 keer, wat hoger is dan de toegenomen
kans bij fixatie!

Een activiteitenprogramma laat de kans op
delier bij ouderen met 40% dalen (Smith &
Grami, 2017). Ook het aantal delierdagen
vermindert. Activiteit kan zelfs bij de
geïntubeerde patiënt!

Spontanious Breathing Trial!

Activeer de patiënt maximaal

A - Awake

F - Family

Delier komt 10-15% meer voor bij gesedeerde
patiënten. Na stopzetting van de sedatie was er in
12% verbetering binnen de 2 uur (Phandaripande
et al., 2017).

Deze pijler is recent toegevoegd en staat qua
onderzoek in de kinderschoenen. Uit rondvraag
is gebleken dat alle bevraagde
verpleegkundigen en 93% van de bevraagde
artsen voor het betrekken van familie zijn.

Voer tijdig Sedation Awakening
Trials uit en evalueer sedatienood!

Betrek familie in het oriënteren.

Centrale afbeelding: Beißwenger, J. (2015, Juli 07). Delirium: Chaos in the brain. Opgehaald van COCI: https://cociwg.org/blog/2015/5/18/gug015
Bounds, M., Kram, S., Speroni, K., Brice, K., Luschinski, M., Harte, S., & Daniel, M. (2016). Effect of ABCDE Bundle Implementation on Prevalence of Delirium in Intensive Care Unit Patients. American journal of
critical care, 25(6), 535–544.
Devlin, J., Skrobik, Y., Gélinas, C., Needham, D.M., Slooter, A.J.C, Pandharipande, P.P., Watson, P.L., Weinhouse, G.L., Nunnally M.E., Rochwerg, B., Balas, M.C., van den Boogaard, M., Bosma, K.J., Brummel,
N.E., Chanques, G., Denehy, L., Drouot, X. Fraser, G.L., Harris, J.E., Joffe, A.M., Kho, M.E., Kress, J.P., Lanphere, J.A., McKinley, S., Neufeld, K.J., Pisani, M.A., Payen, J.F., Pun, B.T., Puntillo, K.A., Riker, R.R.,
Robinson, B.R.H., Shehabi, Y., Szumita, P.M., Winkelman, C., Centofanti, J.E., Price, C., Nikayin, S., Misak, C.J., Flood, P.D., Kiedrowski, K., & Alhazzani ,W. (2018) Clinical Practice Guidelines for the Prevention
and Management of Pain, agitation/Sedation, Delirium, Immobility, and Sleep Disruption in Adult Patients in the ICU. Critical Care Medicine Journal, 46 (9), 825-873 (Devlin et al., 2018)
Pandharipande, P., Ely, W., Arora, R., Balas, M., Boustani, M., La Calle, G., Cunningham, C., Devlin, J., Elefante, J., Han, J., MacLullich, A., Maldonado, J., Morandi, A., Needham, D., Page, V., Rose, L., Salluh, J.,
Sharshar, T., Shehabi, Y., Skrobik, Y., Slooter, A., & Smith, H. (2017). The intensive care delirium research agenda: a multinational, interprofessional perspective. Intensive Care Medicine, 43, 1329-1349.
Rivosecchi, R., Kane-Gill, S., Svec, S., Campbell, S., & Smithburger, P. (2016) The implementation of a nonpharmacologic protocol to prevent intensive care delirium. Journal of Critical Care, 31, 206-211.
Smith, C., & Grami, P. (2017). Feasibility and Effectiveness of a Delirium Prevention Bundle in Critically Ill Patients. American Journal of Critical Care, 26(1), 19–27.

Delierpreventie op ICU
Céline De Greef & Tom Vervoort

Introductie

Delierpreventie

Fluctuerend
over de dag

Delier is een stoornis in het bewustzijn en de
aandacht. Op intensieve eenheden brengt dit
een enorme werkbelasting met zich mee en
beperkt de kansen van de patiënt. Hierdoor
dringt de onderzoeksvraag zich op hoe men
delier preventief kan bestrijden.

Ontwikkelt
zich op
korte tijd

Delier komt 10-15% meer voor bij gesedeerde patiënten. Na stopzetting
van de sedatie was er in 12% verbetering binnen de 2 uur
(Phandaripande et al., 2017).

Verandering
in cognitie

Kenmerken delier

Awake

Voer tijdig Sedation Awakening Trials uit en evalueer
sedatienood!

Incidentie
Delier is een veelvoorkomend probleem en wordt nog te vaak onder-gediagnosticeerd.
Op intensieve eenheden zou 20-85% kampen met delier (Detroyer, 2017).
Het risico bij mechanisch geventileerde patiënten loopt zelfs op tot 80% (Ibrahim et al., 2018).
De prevalentie is afhankelijk van de patiëntenpopulatie en de methode van diagnosestelling.
Er bestaan heel wat factoren die het risico om delier te ontwikkelen vergroten.
1/3 van de delierincidentie bij hoogrisico patiënten zou vermeden kunnen worden.

De kans op delier is volgens Rivosecchi (2016) 2,09 keer hoger bij
mechanisch geventileerde patiënten. Smith en Grami (2017) spreken
zelfs van 3 keer, wat hoger is dan de toegenomen kans bij fixatie!

Breathing

In

Nadelen delier
Delier is nadelig voor patiënt,
verpleging, familie en
maatschappij.

•
•
•
•
•

# ligdagen ↑
ventilatieduur ↑
mortaliteit ↑
auto-extubatie ↑
uittrekken katheters

•
•
•
•

ZH kost ↑
workload verpleegkundige ↑
herintubatie ↑
heropname ICU ↑

Choice of
analgesia

Types
Hypoactief
•
•
•
•
•
•

Mengvorm

Vertraagde geestegesteldheid
Lethargie
Verminderde mobiliteit
Voornamelijk ouderen, kritisch
zieken
Slechtere outcome
onderdiagnose

Hyperactief
•
•
•

Delirium
Prevention

Verhoogde
psychomotorische activiteit
Rusteloosheid & geagiteerd
gedrag
Makkelijk te herkennen

Early
mobility

Delierscreening
CAM-ICU

ICDSC

NEECHAM

Screeningstools

Wees waakzaam bij analgeticagebruik
Regelmatige screening van delier is onontbeerlijk. Van de vijf
gevalideerde screeningtools in de DSM-5 geven CAM-ICU en ICDSC de
beste resultaten. Verpleegkundige interventies staan centraal in de
preventie van Delier.

Evalueer genoeg en gericht. Gebruik CAM-ICU of ICDSC. Give
“M.O.R.E”

M- Music muziek in zijn/haar smaak
O- Opening blinds Open gordijnen, maak licht
R- Reorientation oriënteer in plaats en tijd
E- Ears, eyes voorzie nachtrust en oordopjes

Resultaten
Op basis van acute veranderingen in mentale status,
concentratie, georganiseerd denken, bewustzijn,
psychomotorische activiteit, slaap, spraak of
symptoomfluctuaties, agitatie, onrust, hallucinaties,
aandacht, oriëntatie en gedrag wordt delier
vastgesteld. De meest gebruikte tools zijn de CAM-ICU
en de ICDSC.

Opiaten induceren delier, probeer indien nodig het gebruik te beperken
met adjuvante medicatie (Devlin, et al., 2018). Ook benzodiazepines zijn
te vermijden omdat ze de kans op delier significant verhogen.

Give “M.O.R.E.” to the patient

Methodologie
Met de hulp van Pubmed, Wiley, Cochrane, Cinahl en Medline werd een literatuuronderzoek
In
uitgevoerd. Enkele gebruikte MeSH-termen waren:”nursing”,
“Prevention”, “Delirium”,
”Intensive Care”, ”ICU”… Ook een sneeuwbalonderzoek leverde goede artikels op. 21 artikels
werden finaal geselecteerd op basis van kwaliteit, geografische situering en relevantie.

Spontanious Breathing Trial!

Family

Een activiteitenprogramma laat de kans op delier bij ouderen met 40%
dalen (Smith & Grami, 2017). Ook het aantal delierdagen vermindert.
Activiteit kan zelfs bij de geïntubeerde patiënt!

Activeer de patiënt maximaal

Deze pijler is recent toegevoegd en staat qua onderzoek in de
kinderschoenen. Uit rondvraag is gebleken dat alle bevraagde
verpleegkundigen en 93% van de bevraagde artsen voor het betrekken
van familie zijn.

Betrek familie in het oriënteren.

Discussie en conclusie
Discussie

Nu-Desc

DDS

Deliervoorspellers
Met het oog op delierpreventie werden modellen ontwikkeld
PREom het delierrisico van patiënten te voorspellen. Het is
DELIRC
aangeraden om deze toe te passen op het moment van de
opname en gedurende de hospitalisatie.

E-PREDELIRIC

Workload
De delirante patiënt verhoogt ontegensprekelijk de workload van het gehele team. De TISS28 score ligt aanmerkelijk hoger bij de delirante zorgvrager dan bij de niet-delirante
zorgvrager. Verpleegkundigen vinden de zorg alsook meer stresserend waardoor ze minder
aandacht kunnen schenken aan andere taken. Opsporen kost tijd, maar bespaart werk
naderhand.

Door het fluctuerende karakter van delier en de lage screeningsfrequentie (vaak 1/shift)
kunnen resultaten mogelijks afwijken. Delier is een hot topic de laatste jaren, hierdoor zijn de
verkregen data enerzijds recent maar nog niet breed afgetoetst of genoeg voor sluitende
uitspraken. Met het publiceren van meer data lijkt een vervolgstudie dan ook aangewezen.
We verwachten dat er in de toekomst nogInCon
meer onderzoek en diepgang over het thema zal
verschijnen.

Conclusie
Delier fluctueert gedurende de dag en is omwille van zijn hypoactieve vorm vaak ondergediagnosticeerd. Een goede detectie door de verpleegkundige is hiervoor essentieel.
Delierpreventie verlaagt de workload en verbetert de outcome van de patiënt.
Preventief werken is beter dan enkel te behandelen. Daarom ontwikkelde men al
verscheidene screeningstools om delier snel te onderscheppen.

Bounds, M., Kram, S., Speroni, K., Brice, K., Luschinski, M., Harte, S., & Daniel, M. (2016). Effect of ABCDE Bundle Implementation on Prevalence of Delirium in Intensive Care Unit Patients. American journal of critical care, 25(6), 535–544.
Detroyer, E. (2017). Nursing aspects of delirium prevention and detection in hospitalized patients. (Master thesis). KU Leuven.
Devlin, J., Skrobik, Y., Gélinas, C., Needham, D.M., Slooter, A.J.C, Pandharipande, P.P., Watson, P.L., Weinhouse, G.L., Nunnally M.E., Rochwerg, B., Balas, M.C., van den Boogaard, M., Bosma, K.J., Brummel, N.E., Chanques, G., Denehy, L., Drouot, X. Fraser, G.L.,
Harris, J.E., Joffe, A.M., Kho, M.E., Kress, J.P., Lanphere, J.A., McKinley, S., Neufeld, K.J., Pisani, M.A., Payen, J.F., Pun, B.T., Puntillo, K.A., Riker, R.R., Robinson, B.R.H., Shehabi, Y., Szumita, P.M., Winkelman, C., Centofanti, J.E., Price, C., Nikayin, S., Misak, C.J.,
Flood, P.D., Kiedrowski, K., & Alhazzani ,W. (2018) Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Pain, agitation/Sedation, Delirium, Immobility, and Sleep Disruption in Adult Patients in the ICU. Critical Care Medicine Journal, 46 (9), 825873 (Devlin et al., 2018)
Ibrahim, K., McCarthy, C., McCarthy, K., Brown, C., Needham, D., Januzzi, J., & McEvoy, J. (2018). Delirium in the Cardiac Intensive Care Unit. Journal of the American Heart Association, 7(4), 1–11.
Pandharipande, P., Ely, W., Arora, R., Balas, M., Boustani, M., La Calle, G., Cunningham, C., Devlin, J., Elefante, J., Han, J., MacLullich, A., Maldonado, J., Morandi, A., Needham, D., Page, V., Rose, L., Salluh, J., Sharshar, T., Shehabi, Y., Skrobik, Y., Slooter, A., &
Smith, H. (2017). The intensive care delirium research agenda: a multinational, interprofessional perspective. Intensive Care Medicine, 43, 1329-1349.
Rivosecchi, R., Kane-Gill, S., Svec, S., Campbell, S., & Smithburger, P. (2016) The implementation of a nonpharmacologic protocol to prevent intensive care delirium. Journal of Critical Care, 31, 206-211.
Smith, C., & Grami, P. (2017). Feasibility and Effectiveness of a Delirium Prevention Bundle in Critically Ill Patients. American Journal of Critical Care, 26(1), 19–27.

Triagemethodieken op spoedgevallen
Manchester Triage Systeem
0 min. | 10min. | 60 min. | 120 min. | 240 min.


Aanmeldingsklacht → 52 stroomdiagrammen

Resuscitation | emergency | urgent | less urgent |
non-urgent



GEEN vitale parameters



Triage aan de hand van middelengebruik



België, Nederland, Duitsland, UK,...



Vitale parameters

Spanish Triage System
0 min. | 7 min. | 30 min. | 45 min. | 60 min.

Medical Emergency Triage and Treatment
Levensbedreigend | zeer urgent | urgent | standaard | niet-urgent



WEL vitale parameters



Urgentiecategorie = vitale parameters +



ABCDE-methode → volledige screening

abnormaliteiten + pijn



97 aanmeldingsklachten

FRench Emergency Nurses Classification Hospital
0 min. | 20 min. | 90 min. | 120 min. | 240 min.


WEL vitale parameters (GCS, HF, AH, BD, SaO2,
T°,…)



Triage a.d.h.v. klachten of vitale parameters

Swiss Emergency Triage
Jordy Janssen & Sofie Verlaak

Emergency Severity Index

0 min. | 20 min. | 120 min. | onbepaald


WEL vitale parameters (GCS, HF, cyanose, AH,
BD, SaO2, T° en glycemie)



Specifieke triagefiches volgens pathologie

1. Janssen, J. & Verlaak, S. (2019). Triagemethodieken op spoedgevallen. University College Leuven-Limburg: Leuven
2. Emojipedia. (2019). Emojipedia— Home of Emoji Meanings. Geraadpleegd op 15 mei 2019, van https://emojipedia.org/
3. Imgur. (2017). Europe. Geraadpleegd op 15 mei 2019, van https://imgur.com/gallery/y7VUz

Copenhagen Triage Algorithm
8-14 pnt. | 4-7 pnt. | 2-3 pnt. | 0 pnt. | geen pnt.


WEL vitale parameters (O2-therapie, SBD, HF, AH,
SaO2)



Eigen interpretatie van de triageverpleegkundige

